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شمااًلشمااًل
قطعة رقم 2/314 بطول 28 متر

جنوبًاجنوبًا
قطعة رقم 1/316 بطول 28 متر

شرقاشرقاًً
  جزء من القطعة رقم 313 / بطول 20 متر

غربًاغربًا
شارع عرض 20 متر / بطول 12 متر

تفاصيل العقارتفاصيل العقار

نوع العقارنوع العقار

أرض سكنيةأرض سكنية

الموقعالموقع

الرياض/ حي البيانالرياض/ حي البيان//
على طريق الثمامهعلى طريق الثمامه
خلف محطة جرشخلف محطة جرش  

السعرالسعرالمساحةالمساحةرقم العقاررقم العقار

  قطعة رقم قطعة رقم 1/3141/314
  ،من المخطط رقم،من المخطط رقم

30743074
336336

يبدأ المزاد منيبدأ المزاد من
 571,200 571,200

  للمتر المربعللمتر المربع ) )( 1,700 ( 1,700 

مم22

للوصول إلى الموقع
اضغط هنا

ريالريال
ريالريال

https://maps.google.com/?q=24.886002,46.853256
https://maps.google.com/?q=24.886002,46.853256


www.mazad.netwww.mazad.net

صورالعقارصورالعقار



إنشاء حساب جديدإنشاء حساب جديد
في الموقع االلكترونيفي الموقع االلكتروني

استعراض المزاداتاستعراض المزادات
  واختيار المزادواختيار المزاد

بدء المزايدة من خاللبدء المزايدة من خالل
سداد قيمة عربون المشاركةسداد قيمة عربون المشاركة

  الفوزالفوز
في المزادفي المزاد

استكمال باقي االلتزاماتاستكمال باقي االلتزامات
المالية مع البائع والمنصةالمالية مع البائع والمنصة

www.mazad.netwww.mazad.netللمزيدللمزيد::

خطوات المشاركةخطوات المشاركة

في المزاد اإللكترونيفي المزاد اإللكتروني  



.1.1

.2.2

.3.3

.4.4

.5.5

.6.6

من لديه رغبة في المشاركة في المزاد العقاري االلكتروني يجب عليه دفع مبلغمن لديه رغبة في المشاركة في المزاد العقاري االلكتروني يجب عليه دفع مبلغ
apple pay - apple pay - ألف ريال سعودي (ألف ريال سعودي (1,0001,000) عن طريق: الفيزا - ماستر كارد - بطاقة مدى) عن طريق: الفيزا - ماستر كارد - بطاقة مدى

  ويعتبر المبلغ جزء من المبلغ النهائي الذي سوف يرسو عليه المزاد وال يحق لهويعتبر المبلغ جزء من المبلغ النهائي الذي سوف يرسو عليه المزاد وال يحق له    
استردادهاسترداده

عند رسو المزاد على صاحب أعلى مزايدة على مستوى العقار يلتزم المشارك (المزايدعند رسو المزاد على صاحب أعلى مزايدة على مستوى العقار يلتزم المشارك (المزايد))
  بتسديد باقي قيمة الشراء المعلن عنها باإلضافة إلى قيمة ضريبة التصرفاتبتسديد باقي قيمة الشراء المعلن عنها باإلضافة إلى قيمة ضريبة التصرفات  

العقارية للبائع في مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ رسو المزادالعقارية للبائع في مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ رسو المزاد

  على من رسا عليه المزاد: في حال عدم االلتزام بالدفع تعاد عملية البيع للمزادعلى من رسا عليه المزاد: في حال عدم االلتزام بالدفع تعاد عملية البيع للمزاد
  العقاري على مسؤوليته بمزايدة جديدة ويتم إلزامه بفرق السعر وتكاليف اإلعالناتالعقاري على مسؤوليته بمزايدة جديدة ويتم إلزامه بفرق السعر وتكاليف اإلعالنات

على المزاد العقاري المتفق عليه مسبقًاعلى المزاد العقاري المتفق عليه مسبقًا

المزايدة من قبلك تكون فقط على مستوى المزاد الواحد وال يمكن تحويلها لمزادالمزايدة من قبلك تكون فقط على مستوى المزاد الواحد وال يمكن تحويلها لمزاد
آخر إال من خالل التواصل المباشرة مع إدارة منصة مزاد عقاري وتوضيح األسبابآخر إال من خالل التواصل المباشرة مع إدارة منصة مزاد عقاري وتوضيح األسباب  

يلتزم المشتري بسداد قيمة السعي يلتزم المشتري بسداد قيمة السعي 2.52.5 % من قيمة البيع + ضريبة القيمة % من قيمة البيع + ضريبة القيمة
المضافة المضافة 15%15% على قيمة السعي فقط لمنصة مزاد عقاري على قيمة السعي فقط لمنصة مزاد عقاري  

المشاركة في المزاد تعني اإلقرار بمعاينة العقار ومعرفة حالته الراهنة والموافقةالمشاركة في المزاد تعني اإلقرار بمعاينة العقار ومعرفة حالته الراهنة والموافقة
على جميع الشروط واألحكام الخاصة بمنصة مزاد عقاريعلى جميع الشروط واألحكام الخاصة بمنصة مزاد عقاري  

الشروطالشروط



للتواصل واالستفسارللتواصل واالستفسار

920033062920033062

05549690160554969016

  يبدأ يوم األربعاءيبدأ يوم األربعاء

1313/ أكتوبر// أكتوبر/20212021

  ينتهي يوم الثالثاءينتهي يوم الثالثاء

1919/ أكتوبر// أكتوبر/20212021

1010
صباحًاصباحًا

المشاركة عبرالمشاركة عبر
منصة مزاد عقاريمنصة مزاد عقاري  

88  
مساًءمساًء



شارك من مكانكشارك من مكانك

05549690160554969016

920033062920033062 mazad.aqarimazad.aqari

mazad_aqarimazad_aqari

20212021

الرابط المباشر للمزاد على المنصةالرابط المباشر للمزاد على المنصة

https://mazad.net/auctions/8v

